
 
 

Beszámoló 

a 107. FAI éves Közgyűlésről 

 

2013. október 4-5 között került megrendezésre a 107. FAI éves konferencia. A Magyar 

Repülő Szövetséget Mészáros László elnök és Vizaknai Erzsébet főtitkár képviselte. 

 

A hivatalos program október 3-án kezdődött a díjátadó ünnepséggel, ahonnan négy magyar 

repülős kitüntetéseit hozhattuk haza. Ezt követően törekedtünk arra, hogy minél több 

résztvevővel alakítsunk ki személyes kapcsolatot és megfigyeljük a hasonló esemény 

rendezéséhez szükséges hátteret. 

 

A konferencia munkafolyamata a napirend szerint történt. Az általános köszöntők után 

bemutatásra került az új elektromos szavazó rendszer, ami biztosítja a hasonló 

rendezvényeken az operatív szavazatszámlálást. A konferencia teljes időtartama alatt már ez a 

rendszer volt használatban. 

 

Dr. John Grubbstrom jelentése után az FAI pénzügyi helyzete került bemutatásra, ami az 

egyik legtöbbet vitatott témának bizonyult. A küldöttek nem nézték jó szemmel az egyre 

növekvőnek tűnő Breitling befolyást az FAI fölött. Mivel a Breitling cég jelentős 

pénzösszegekkel támogatta az FAI-t felmerült az a kérdés, hogy az FAI mennyire mondhatja 

magát függetlennek a Breitlingtól. Illetve többen nehezményezték, hogy azokon a 

versenyeken ahol a Breitling támogatóként jelenik meg az ezzel kapcsolatos munkát a 

szervezőknek kell elvégezni, de az ebből származó haszon az FAI-nál marad. 

 

Jean-Marc Badan az FAI titkára beszámolt a központi iroda működéséről, az ott dolgozók 

tevékenységéről, létszámáról és a működési költségeiről. Ezt követően röviden vázolta 

távozásának okait (személyes és egészségügyi okokra hivatkozott). Az elnök bejelentette, 

hogy a megfelelő helyettes megtalálásáig Rob Hughs FAI Sport Director vesz át néhány 

feladatot.  

 

Ezt követte a különböző regionális alelnökök beszámolója, amelynek tanúsága szerint 

előnyösnek bizonyult a közvetlen FAI jelenlét a Délkelet-Ázsia, Dél-Amerika és Afrika 

térségben. Sikerült egyre több FAI fémjelezte rendezvényt szervezni, a térségek képviselői 

aktívabbak az együttműködések kialakításában. 

 

Az Annex H alapján kellett volna tárgyalni az FAI jövőjét és a kihívásokat amelyekkel 

szembesül. A küldöttek egyetértettek abban, hogy ezt nagyon fontos tárgyalni, viszont 

nehezményezték, hogy nem volt idő tanulmányozni a benyújtott dokumentumot. Mivel a 



 
megbeszélés nagyon elhúzódott a vezetőség azt javasolta, hogy a témával és a 

dokumentummal kapcsolatos észrevételeinket írásban juttassuk el hozzájuk. 

 

FAI tagsággal kapcsolatban felhívták a figyelmet, hogy aki decemberig nem fizeti be a 

tagsági díjat elveszíti a szavazati jogát (Magyarország ilyen szempontból teljesen rendben 

van) illetve újra megerősítésre kerültek az ideiglenes tagságok. 

 

Izland javaslatát, miszerint a kisebb országoknak kevesebb legyen a kiszabott tagdíja a 

Közgyűlés elutasította. 

 

Franciaország által benyújtott javaslatok  (Annex K) megbeszélésre kerültek és mivel nem 

voltak kellő részletességgel vagy minden szempontot figyelembe véve kidolgozva a küldött 

sorra visszavonta azokat. A hivatalos programon kívül úgy nyilatkozott, hogy ezeket 

gondolatébresztőnek szánták, annak érdekében, hogy az FAI ezekkel a témákkal is 

foglalkozzon. 

 

Ezek után a Közgyűlés megszavazta az alelnökök személyét, minek következtében Mészáros 

László kinevezése is meg lett erősítve. 

A közgyűlés jóváhagyta a szakági küldöttek kinevezését is. 

 

Az Alapszabály előterjesztett módosítási nem kerültek elfogadásra, mivel a küldöttek 

kifogásolták a módosítások kidolgozottságát, ezek nem lettek időben benyújtva és több helyen 

pontatlannak bizonyultak. A bizottság képviselője tudomásul vette és ígéretet tett, hogy a 

következő Közgyűlésre megfelelően előkészített módosítási tervvel fognak érkezni. 

 

Sportügyekkel kapcsolatban bejelentették, hogy elkészült az új Organiser Agreement, amit a 

versenyek szervezőinek kell az FAI-val kötni. Pillanatnyilag egy ügyvéd az utolsó simításokat 

végzi és a lehető legrövidebb időn belül alkalmazható lesz. 

 

Bemutatták a dopping ellenes eljárásokat, milyen vizsgálatokon estek át a sportolók, hogy 

teljesítettek az előre nem bejelentett szűréseken. Több alkalommal és helyszínen ellenőrizték 

a sportolókat, akiknek egy adatbázisba előre be kellett jelenteni mikor és hol lesznek 

elérhetők. Minden alkalommal negatív eredmény született. 

 

Cali Világjátékok a repülés szempontjából nagyon sikeresnek mondható. Nagy volt a 

médiajelenlét, és a képviselt sportágak a közönség számára látványosan tudták bemutatni ezt a 

tevékenységet. A továbbiakban is tervezik a hasonló rendezvényeken való részvételt illetve 

Légi Játékok (World Air Games) szervezését. 

 



 
A 2014-es költségvetést épp csak megszavazta a Közgyűlés. Az elnök tudomásul vette, hogy 

a jövőben ezt a helyzetet orvosolni kell és ígéretet tett arra, hogy igyekezni fognak 

költséghatékony megoldásokat találni. 

 

Bemutatásra került a három pályázat a 2015-i FAI Közgyűlés megszervezésére: Egyiptom, 

Horvátország és Hollandia. A bemutatók utáni szavazás eredményeként Rotterdam nyerte el a 

rendezés jogát. 

 

Ezt követően sor került az elsődleges pályázatok benyújtására a 2016. rendezvény 

megszervezésére vonatkozóan (értsd: jelezni kellett melyek azok az országok akik 2014-ben 

benyújtják a részletesen kidolgozott pályázatot). Itt Magyarország is jelezte ezt a szándékát. 

 

A hivatalos programon kívül lehetőségünk nyílt más témákkal is foglalkozni. Többek között 

tárgyaltunk az IPPI kártyák kiadásával kapcsolatban. Ebben a témában sikerült több 

félreértést is tisztázni. 

 

A holland kollégákkal együttműködve lehetőségünk nyílik részt venni egy fiatalok számára 

tervezett repülést népszerűsítő programban. Az együttműködés részletei még kidolgozás alatt 

állnak, viszont sok hasznos információval gazdagodtunk, amelyeket a későbbiekben a 

Honvédelmi Kötelékprogram keretében is hasznosíthatunk. 

 

Szintén ez a rendezvény alkalmával volt alkalmunk több szomszédos ország képviselőivel 

tárgyalni, akik kifejezték azt a javaslatukat, hogy egy balkáni országokat magába foglaló 

repülős szövetséget hozzunk létre (értsd: Albánia, Bulgária, Bosznia és Hercegovina, 

Horvátország, Ciprus, Görögország, Magyarország, Montenegro, Makedónia, Románia, 

Szlovénia, Szerbia, Törökország). Ennek az együttműködésnek a pontos részletei egy 

november végi találkozó alkalmával kerülnek kidolgozásra Belgrádban. 

 

Készítette: Vizaknai Erzsébet 


